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Straatkeuze

De straat die ik gekozen heb is de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam. Toen ik een paar maanden terug 
met twee vrienden gewoon een eind door Rotterdam ging lopen kwamen we door deze buurt, en 
toen al keek ik mijn ogen uit naar de vele kleine winkeltjes, muurversieringen en alles wat mensen 
voor ramen en in etalages hadden staan. De keuze voor de Straatjut- opdracht was dan ook snel 
gemaakt: Ik ging deze straat eens wat beter bekijken.
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15 geselecteerde conceptfoto’s
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Conceptideeën
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TITEL: Territoriumslot

PRINCIPE: Door je kettingslot aan een lantaarnpaal te 
laten zitten kun je aangeven dat jóúw fiets daar staat. 
Ook hoef je, als je je fiets gebruikt, de ketting niet 
overal mee heen te slepen.   

WOW: Een product een extra gebruiksmogelijkheid 
geven dan dat ene oorspronkelijke doel: je fiets op slot 
zetten.

TITEL: Haal boven naar beneden

PRINCIPE: Als je dakpannen over hebt, of ze zijn der-
mate kapot dat je ze niet kunt gebruiken voor je dak 
zijn ze prima te gebruiken als tuin-accessoire. 

WOW: Een product een extra gebruiksmogelijkheid 
geven dan dat ene oorspronkelijke doel: het dak bedek-
ken.

TITEL: Rietfiets

PRINCIPE: Voorwerpen die vaak rond huizen staan, 
zoals een fiets, zo maken dat ze het huis sieren in plaats 
van in de weg staan.

WOW: Voorwerpen vervaardigen van ander materiaal, 
zodat ze een compleet andere uitstraling krijgen.

TITEL: Tóch een huisdier

PRINCIPE: Huisdieren die je normaal niet kunt houden 
vanwege bijvoorbeeld een allergie of de grootte van je 
huis, vervangen door stenen exemplaren zodat je tóch 
een huisdier hebt. 

WOW: Dieren (of andere producten) kopen van een 
materiaal dat bij jouw leefstijl past.
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TITEL: Naam geeft Faam

PRINCIPE: Door de naam van bijvoorbeeld je verenig-
ing op onverwachte plaatsen (zoals een lantaarnpaal) 
achter te laten, maak je mensen nieuwsgierig naar wat 
er achter die naam schuilt.

WOW: Een vereniging of product mysterieus maken 
door enkel de naam achter te laten op bepaalde plaat-
sen. 

TITEL: Muurhangers worden oogvangers

PRINCIPE: Door aan deze kameleon een voedselbal te 
hangen heeft het ding opeens een functie gekregen die 
anders is dan enkel de muur te sieren.

WOW: Producten tot gebruiksproducten maken in 
plaats van enkel versieringen.

TITEL: Cultuur aan de Muur

PRINCIPE: Op dit bordje staat een Frans gedichtje, uit 
initiatief van de Rotterdamse gemeente om mensen zo 
meer oog te laten krijgen voor de cultuur.

WOW: Producten op straat hangen, waar ze in het oog 
vallen en mensen er (onbewust) mee bezig gaan. 

TITEL: Werk mee naar Huis

PRINCIPE: De bewoner van dit pand heeft zijn balkon 
niet gewoon leeggelaten, maar volgehangen met 
scheepstouw, geschilderde boten en netten.

WOW: Jezelf onderscheiden door jouw balkon anders 
vorm te geven dan de anderen.
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TITEL: Uitzicht kies je Zelf

PRINCIPE: De mensen in deze buurt hebben een land-
schap op de muur geschilderd, waarop het huis van de 
persoon waar de straat naar is genoemd staat.

WOW:  Zelfs midden in de stad kun je nog voor een 
landelijk uitzicht zorgen, door het doodgewoon te schil-
deren op de muur.

TITEL: Culture City

PRINCIPE: Deze garage is opgefleurd door er een schil-
derij van Mondriaan op te schilderen.

WOW: Cultuur uit het museum halen door het in de 
stad na te schilderen.

TITEL: Tralieplaten

PRINCIPE: Om te voorkomen dat kinderen tussen de 
tralies doorglippen is achter deze traliedeur een grote 
plaat gemonteerd.

WOW: Producten een hele andere uitstraling geven 
(dicht in plaats van open) door er iets voor of achter te 
monteren.

TITEL: ZadelZlot

PRINCIPE: Om te voorkomen dat deze fiets gestolen 
wordt is het zadel meegenomen; veel effectiever dan 
makkelijk door te knippen sloten. Ten slotte heeft niet 
iedere dief een zadel op zak.

WOW: Producten beveiligen door een gedeelte ervan 
mee te nemen.
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TITEL: Fleur je Flower op 

PRINCIPE: Om dit boompje toch een kleurrijke uitstra-
ling te geven is er een rood lint doorheen gevlochten.

WOW:  De standaard uitstraling van een product (bij 
bloemen kleurrijk) benadrukken door er een extra 
product met die uitstraling aan toe te voegen.

TITEL: Rood bij Rood

PRINCIPE: Aangezien zowel de brievenbus als hartjes 
rood zijn, zijn deze hier door iemand samengevoegd 
door een hartje op de brievenbus te plakken.

WOW: Producten combineren op basis van kleur in 
plaats van omgeving, doelstelling of vorm.

TITEL: Standvastig Standbeeld

PRINCIPE: Dit levende standbeeld leeft niet; het is een 
heel gedetailleerd metalen beeld.

WOW: Producten gebruiken om een menselijke actie 
uit te voeren en zo de consument te misleiden.



Nieuw concept: Naam geeft Faam

TITEL: Naam geeft Faam

PRINCIPE: Door de naam van bijvoorbeeld je 
vereniging op onverwachte plaatsen (zoals een lan-
taarnpaal) achter te laten, maak je mensen nieu-
wsgierig naar wat er achter die naam schuilt.

WOW: Een vereniging of product mysterieus mak-
en door enkel de naam achter te laten op bepaalde 
plaatsen. 

De reden dat ik deze foto heb uitgekozen voor een nieuw concept is het feit dat ik er zeker van ben 
dat het mensen nieuwsgierig zal maken. Ik kwam deze sticker zelf drie keer tegen op verschillende 
plaatsen, en dat heeft er voor gezorgd dat ik “Het Lokaal” op Google heb opgezocht; want wat was 
dit Lokaal voor iets, dat ik het zo vaak tegenkwam? Het bleek een buurtvereniging in Rotterdam, 
en ik vond het erg slim van ze zichzelf op deze manier te promoten. Eén sticker, op één plaats had 
waarschijnlijk veel minder effect gehad, maar als je een bepaalde sticker vaker tegenkomt op elektri-
ci-teitskastjes, lantaarnpalen, en bankjes ga je je afvragen wat het is. Ook het feit dat enkel de naam 
op de sticker staat vind ik erg belangrijk, want als er had gestaan “buurtvereniging Het Lokaal” was ik 
waarschijnlijk zo verder gelopen.

Mijn concept bestaat dus uit het promoten van producten of verenigingen, door enkel de naam 
achter te laten op bepaalde plekken. Zet je er niet bij wat het is, dan gaan mensen (als ze het maar 
vaak genoeg tegen komen) zich afvragen wat het is en komen ze er als ze er naar op zoek gaan mee 
in contact.   
Het is goedkoop, makkelijk en je bereikt er een zeer grote doelgroep mee; namelijk iedereen die 
zich maar afvraagt wat datgene op die sticker toch is. Promoot je bijvoorbeeld een vereniging via 
een folder, dan is de kans veel groter dat deze met de rest van de reclame in de papierbak verdwijnt 
en de ontvanger het bestaan van deze vereniging direct weer vergeet. Op de “Naam geeft Faam” 
manier echter, zullen mensen zelfs als ze geen behoefte hebben aan het betreffende product of 
vereniging, er toch iedere keer dat ze een sticker zien aan herinnerd worden omdat het ze ooit zo 
bezig heeft gehouden. Mensen vragen elkaar wat het betekent, wat een mooie manier van mond-
op-mond reclame is. 

Een simpele maar doeltreffende manier van reclame maken, en het enige wat je ervoor nodig hebt 
zijn stickers - en een naam.
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Bijlage: de 30 beste foto’s
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